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Reunió de mesa de seguretat     24/04/13 
 

Avui assistim a la reunió de mesa de seguretat, a la que assisteixen per part de la direcció, el Sr. Director, el Sr. 
Gerent, el Sr. Secretari Tècnic Jurídic, la Sra. Coordinadora de Serveis Mèdics, així com la Sra. Tècnica de Prevenció 
de Riscos Laborals.  

Per la part sindical assistim totes les formacions sindicals, CATAC-IAC, CSIF, ACAIP, CCOO i UGT. Val a dir que per 
primer cop  assisteixen  totes les seccions amb representació del nostre centre i esperem sigui la tònica general a 
partir d’ara. Des de la nostra secció deixem clar que recolzem que cada treballador pugui estar representat per 
qualsevol opció sindical. Al mateix temps, lamentem l’absència del Sr. Sots Director de Règim Interior en una reunió 
de seguretat. 

Comença la reunió presentant-nos la creació del comitè d’autoprotecció. 

Seguidament ens fa una presentació del Protocol d’actuació de control d’insectes paràsits (O.D. 05/13). Tema que 
constatem tenen ben lligat davant els diferents brots apareguts al nostre centre. 

A continuació la Sra. Coordinadora de Serveis Mèdics ens informa sobre la C.I. 16/13 sobre gestió dels casos de 
tuberculosi al centre, assegurant-nos tenir completament controlat aquest aspecte, cosa que rebati’m, al dir-li que 
no es la sensació que tenim la plantilla sobre aquesta situació. Això si, agraïm el tarannà de la Sra. Coordinadora que 
es posi a disposició de qualsevol treballador del centre davant d’aclarir qualsevol dubte relacionat amb temes 
mèdics dins l’àmbit penitenciari. Des de CATAC-IAC demanem es faci publicitat del tríptic ja existent al Departament 
de Justícia sobre risc biològic en el treball. 

Respecte als altres punts de la reunió, enfocat a la presentació dels diferents Protocols de Seguretat (O.D. 04/13), 
Incendis (O.D. 02/13) així com el Pla d’autoprotecció del centre, des de CATAC-IAC emplacem a la direcció a fer 
complir la Instrucció 1/2011, comprometent-se a fer-la realitat abans de finalitzar l’any en curs. Recordem que la 
Instrucció 1/2011 amb data 21 de novembre de 2011, en la seva disposició transitòria, diu textualment que “Els 
responsables dels Serveis de Prevenció i de Seguretat del centre directiu i del Centre Penitenciari Brians 2 
conformaran un grup de treball per tal que en el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta Instrucció el 
centre disposi d’un pla d’autoprotecció en vigor”.  

A més fem incís sobre la dificultat d’entendre aquests protocols donat la seva densitat i confusió que ens fa 
qüestionar la practicitat a l’hora d’aplicar-los. La Direcció entén aquest punt i ens informa de que prendrà mesures 
per ta de que siguin el més eficients possibles, ja que aquests poden ser revisats o actualizats anualment, sempre 
dins la legalitat vigent.  

Una vegada fora de l’ordre del dia, preguntem a la Direcció del Centre si s’està complint amb la legalitat en relació a 
la comissió disciplinària, en quant al número de reunions, i el quorum de les mateixes, responen de que per suposat 
s’està complint amb el reglament.  

Restarem observants de que una Direcció que encara no ha fet els deures després de gairebé 6 anys no demani 
responsabilitats als seus treballadors davant de qualsevol  incident greu, relacionat amb els protocols no implantats. 

Sant Esteve Ses Rovires, 24 d’abril 2013 
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